Samnordisk Pensionistkultur
i Færøernes hovedstad

Tórshavn 2020
Velkommen til seminaret 10. – 15. august

Nu har du muligheden for at bo på et trestjernet hotel i centrum af den gamle bydel i Færøernes
hovedstad, Tórshavn. Byens navn henviser til guden Tor, idet byen er blevet grundlagt før
kristendommen kom til øerne. Tæt ved hotellet ligger byens gamle tingsted, Tinganes, som blev
grundlagt omkring 850. Lagtinget ligger stadig her som en af verdens ældste lovgivende
forsamlinger.
Vi har lagt stor vægt på, at deltagerne får et indtryk af det færøske samfund ved at komme rundt på
øerne og opleve de mange bygder og den storslåede natur. Der bliver også muligheder for at stifte
bekendtskab med den færøske kultur og det færøske erhvervsliv. Vi oplever den moderne
infrastruktur med moderne veje, broer og tunneller; men får også prøvet den oprindelige
samfærdselsform via havet på vores tur til Nólsoy.

Ti
Tinganes

Program 10. – 15. august
Vi samles hver morgen i lokalet, PARNASS, hvor vi synger landenes nationalsange. Hotellet har
ingen flagstang, så her må vi fravige traditionen med flaghejsning

Mandag den 10. august. Ankomstdag
Ankomst til Vágar lufthavn. Afhentning med bus. Hvis vejret tillader det, kører bussen over Bøur
og Gásadal ad fjeldvejen på vej til Tórshavn.
Indcheckning fra kl. 15.30
Velkomstmiddag i PARNASS kl. 19.00

Tirsdag den 11. august.
Udflugt til Færøernes næststørste by, Klaksvík. Vi kører gennem Kollefjordstunnellen og videre
nordpå gennem Hósvík og Hvalvík over en lille bro over til Østerø, hvor vi kører gennem endnu en
tunnel.
Vores første stop er i Gøtu, hvor vi ser kirken med glaskunst af den internationalt kendte kunstner,
Trondur Patursson. Her synger vi traditionen tro ”Dejlig er jorden.”
Vi sætter nu kurs mod Klaksvík, der ligger på Borðoy. For at komme dertil må vi gennem
Færøernes dybeste tunnel, der på det dybeste sted kan præsentere et lyskunstværk af Trondur
Patursson. I Klaksvík besøger vi Christianskirken, og i kirkens krypt ser vi udsmykning af den
færøske maler Edvard Fuglø. Kunstneren vil selv være til stede.
Frokosten indtages i byen, hvorefter vi besøger bryggeriet Føroya Bjór.
Inden, vi forlader Klaksvík, kører vi til udsigtspunktet Á Halsi og nyder den smukke udsigt.
Vi kører tilbage til Hotel Hafnia, hvor vi spiser middag i restauranten.

Onsdag den 12. august
Efter morgenmaden får vi et kort foredrag om Tórshavn. Derefter får vi en guidet tur i Tórshavn i
den gamle bydel.
Frokost på Hotel Hafnia kl. 12.00
Eftermiddagen er til fri disposition. Da vi bor i byens centrum, vil der være mange muligheder for
at besøge f.eks. Domkirken, Kunstmuseet, Plantagen, havnen ligesom der vil være mulighed for at
handle. Forretninger med færøske strikketrøjer m.m. ligger tæt ved hotellet. Man kan tage på
sightseeing med bybusserne, som er gratis
Rådsmøde kl. 16.30
Middag på hotellet kl. 18.00
Efter aftensmaden aftentur til Kirkjubøur, hvor vi ser Sankt Olaukirken og ruinen af den gamle
Domkirke (Magnuskatedralen)

Torsdag den 13. august
Bustur til Runavík på Eysturoy. Vi møder borgmesteren, Thorbjørn Jacobsen, som er en meget
farverig politiker.
Vi indtager frokosten i Garðarhúsið i Søldarfjørður.
Vi besøger virksomheden, Navia, som producerer færøske uldvarer, og hører om uldens vej fra fåret
til de kendte færøtrøjer, som også kan købes i butikken.
Derefter kører vi til Rituvik, Æðuvik og det smukke område ved søen, Toftavatn.
Middagen nydes på Hotel Hafnia.

Fredag den 14. august
Efter morgenmaden tager vi rutebåden til den lille ø Nólsoy. Det tager 20 minutter at sejle over
Nólsoy Fjord.
Vi har fået forfatteren til et tobindsværk om Nólsoy til at fortælle os om dette spændende
bygdesamfund. Han hedder Egon Hansen og er født på Nólsoy. Han vil vise os rundt i bygden.
Vi har lånt Missionshuset, så i tilfælde af dårligt vejr, kan Egon holde sit foredrag der.
Vi har madpakke med fra hotellet. Den spiser vi i missionshuset, hvor vi afslutter med
medlemsmøde, inden vi sejler tilbage til Tórshavn.
Kl. 18.30: Festmiddag i PARNASS på hotellet

Lørdag den 15. august. Afrejsedag
Efter morgenmaden kører vores bus os til lufthavnen i Vágar.

Deltagerbetaling
Pris pr. Person:
Dobbeltværelse 6.100 da. kr.
Enkeltværelse 7.500 da. kr.
Færinger, der bor privat 3.500 d. Kr.

Prisen inkluderer:
Fem overnatninger på Hotel Hafnia
med fuld pension. Måltider inkl. vand
og kaffe (drikkevarer for egen
regning), udflugter og alle aktiviteter i
henhold til programmet.

Deltagerantallet er max. 50. Meld jer
til hurtigst muligt, da man bliver
optaget på seminaret i den
rækkefølge, man tilmelder sig!
Efter tilmeldingsfristens udløb den 1.
april får du det endelige program og
bekræftelse samt
betalingsbetingelser.

Samnordisk seminar på Hotel Hafnia, Tórshavn, Færøerne
Adresse: 4 – 10 Aavegur Po Box 107, 110, Færøerne
E-mail: hafnia@hafnia.fo eller sa@hafnia.fo

Tlf +298 313233

Tilmelding
Navn…………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………….
Postnr. + sted………………………………………………………………………………………..

E-mail:……………………………………

Telefon…………………………………….

Kryds for det ønskede:
Jeg ønsker at bo i dobbeltværelse á 6.100 da. kr.
Jeg deler værelse med……………………………………………………………………………
Jeg ønsker at bo i enkeltværelse á 7.500 da. kr.
Jeg ønsker specialmad (angiv type)……………………………………………………………..
Jeg har svært ved at gå på trapper………………………………………………………………
Jeg bor privat for 3.500 da. kr.…………………………………………………………………...
Jeg ankommer med fly………..

Jeg ankommer med færge………

Send din tilmelding senest d. 1. april 2020
-

Med brev til Lars Seerup, Danneskiold-Samsøes Alle 42, 1. tv., 14 34 København K.
Med e-mail til larsogfrida.seerup@gmail.com

Betalingsbetingelser komme med bekræftelsesbrevet efter tilmeldingsfristens udløb.
Ved afbud efter 1. juni tilbagebetales seminarudgiften med et afbudsgebyr på 1000 da. kr.

Hvordan kommer man til
Færøerne?
Den nemmeste og hurtigste måde er, at af tage
fly fra Københavns Lufthavn i Kastrup.
Der er to selskaber, der flyver til Færøerne.
Atlantic Airways og SAS.
Begge selskaber har afgange mod Færøerne
mandag d. 10.8. kl. 12.25
Det kan anbefales, at hvert land arrangerer
grupperejse. Den bør bestilles så hurtigt som
muligt. Den kan reguleres efter det faktiske
deltagerantal i løbet af foråret.
Flyvetiden til Færøerne er 2 timer og 15
minutter. Bemærk, at Færøerne er 1 time
efter skandinavisk tid.

hvis man vil have et længere ophold på
Færøerne.
Færgen, Norrøna sejler fra Hirtshals lørdag og
ankommer til Torshavn søndag aften. Her må
man betale for en yderligere overnatning på
Hotel Hafnia.
Norrøna sejler tilbage til Hirtshals om
torsdagen og ankommer til Hirtshals lørdag.
Som man kan se, bliver denne rejseform kun
aktuel, hvis man vil være på Færøerne 1 uge
ekstra for egen regning.
Yderligere information:

Den betalte bus afgår så hurtigt som muligt
efter, at flyene er ankommet til Vagar
Lufthavn.

Lars Seerup
Telefon +45 40345749
E-mail: larsogfrida.seerup@gmail.com

Der er også mulighed for at sejle til Færøerne
fra Hirtshals i Nordjylland; men det er en lang
og besværlig rejse, som kun kan anbefales,

Vi tager forbehold for eventuelle programog prisændringer.

Gøtu Kirke
Nólsoy

